
Meninio ugdymo mokytojos Dianos Narienės 

III karantino savaitės (2020 03 30 – 2020 04 03) 

nuotolinio darbo planas 

 

 

Sveiki visi, 

 

Kaip bebūtų gaila, mes ir vėl turime 

bendrauti nuotoliniu būdu, tačiau 

tikiuosi, kad bundanti gamta, pirmieji 

pavasario žiedai, paukštelių čiulbėjimas 

praturtina jūsų laiką praleistą kartu su 

šeima: 

https://www.facebook.com/Beautiful.Bi

rdsWorldWide/videos/52332690164327

1/ 

 

1. Kadangi karantino laikotarpiu 

mes negalime eiti į darželį, negalim eiti 

į svečius, negalim susitikti su artimais 

draugais ir giminaičiais, kviečiu pradėti dieną šia kompozitorės Indros 

Mažuikaitės ir jos dukryčių dainele: https://youtu.be/LNA0w3aGARE 

 

Kaip ir kiekvieną rytą saulė patekėjo 

Deja, išeiti šiandiena negaliu… 

Tokia puiki diena jau prasidėjo 

Labas sakau… tik telefonu. 

 

Labas… labas…  

Laba diena tau sakau 

Labas… labas… 

Laba diena tau sakau. 

 

2. Kad išeiti iš namų karantino metu mes negalime - žinome. Bet 

nepamirškime, kad būtina kruopščiai plautis rankytes ir išmokti kaip 

taisyklingai tai daryti. Tai ir kviečiu daryti su šia dainele: 

https://youtu.be/9lq9AfvaFuw 

https://www.facebook.com/Beautiful.BirdsWorldWide/videos/523326901643271/
https://www.facebook.com/Beautiful.BirdsWorldWide/videos/523326901643271/
https://www.facebook.com/Beautiful.BirdsWorldWide/videos/523326901643271/
https://youtu.be/LNA0w3aGARE?fbclid=IwAR0U9-LiY0VrBwWWL5yz_ebNBvWbNe7sWfvJtGgKpUWvTOvK1OR5iKMHDD8
https://youtu.be/9lq9AfvaFuw


3. Taip pat, kviečiu pakartoti Vido Bareikio dainelę “Plaukim rankeles”: 

https://www.facebook.com/watch/?v=139548610790948 

4. O nusiplovus rankeles kviečiu pasimankštinti. Pačius mažiausius kviečiu 

pamankštinti pirštukus: https://youtu.be/89vDSS66GnM    

5. Mažiausius kviečiu prisiminti dainelę, kurią visi kartu dainuodavome 

būdami darželyje Ingos Gučienės “Tuku Tuku Tuku”: 

https://www.pakartot.lt/album/vasaros-debeseliai/tuku-tuku-tuku2  

 

 
 

6. Visus kviečiu pašokti: https://youtu.be/cVdcJkIEoso 

7. O vyresniuosius vaikučius kviečiu prisiminti ir Lietuvos nacionalinės 

Eurovizijos nugalėtojų “The Roop” dainos šokį: 

https://www.facebook.com/watch/?v=183471826259837 

Taip pat, kam įdomu, galima paklausyti kaip “The Roop” eurovizinę 

dainą atlieka styginių kvartetas: 

https://www.facebook.com/watch/?v=234325777737222 (atkreipkite 

dėmesį, kad jie visi taip pat su kaukėmis). 

https://www.facebook.com/watch/?v=139548610790948
https://youtu.be/89vDSS66GnM
https://www.pakartot.lt/album/vasaros-debeseliai/tuku-tuku-tuku2
https://youtu.be/cVdcJkIEoso
https://www.facebook.com/watch/?v=183471826259837
https://www.facebook.com/watch/?v=234325777737222


 

 

SAVAITĖS TEMA - Pavasario garsai ir Gandrinės. 

 

1. Jau mačiau, parskrido gandrai. Gandro diena (arba Gandrinės) – lietuvių 

šventė, švenčiama kovo 25 dieną, skirta paminėti baltųjų gandrų 

sugrįžtuves. Sakydavo, kad gandras grįždamas ant uodegos parneša kielę, 

kuri išspardo paskutinius žiemos ledus. 

 

Jei pavasarį gandrą pirmą kartą pamatytų skrendantį, – džiaugdavosi, kad 

visus metų darbus spėriai nudirbs, gal tik šeimininkės molinių puodų gali 

nemažai sudaužyti. Jei tupintį, – tada vangiai darbai eisis. Dar tikėdavo, 

kad geriau gandrą pamatyti dešinėje pusėje, „tiesia akimi“ – sėkmingų 

metų ženklas. Merginos apsidžiaugdavo, iš karto porą gandrų 

pamačiusios – šiais metais išskris iš gimtųjų namų. O pamačius tupintį 

gandrą, manydavo, kad šiemet dar „tupės“ pas tėvelį… Tačiau 

dažniausiai pirmieji parskridusį paukštį pamato vaikai. O džiaugsmo! 

Reikia mikliai kulvirsčia – „šakardu“ persiversti, tada galima nepiktai ir 

paerzinti šį namų draugą: „Starkau Jonai, kogaga! Tavo pati ragana! Man 

bandelės nekepė, Kad ir kepė – nedavė, Po tilteliu paslėpė“. Dar ir taip: 

„Gandrai, gandrai, suk tekinį, atnešk vaiką šiųmetinį“. Vienas iš kito 

vaikai pasišaipo, kai nepavyksta greitakalbe sklandžiai pasakyti: „Eina 

starkus pro tarpgubį“. 

 

2. Kviečiu visus kartu padainuoti dainą „Gandrai gandrai ga ga ga”: 

https://youtu.be/AbhWikpck0o  

3. Gandrinės! Tikėta, kad gandras galįs žmonių ligas ar bėdas paimti ir 

nudanginti į neįžengiamas pelkes, ten palikti. O kitados gandrą Dievas 

buvo pasiuntęs į pragarą ugnies žmonėms atnešti – taip pasakojama 

sakmėje. Tik nepavyko lėtapėdžiui paukščiui tas žygis – velnias uždrožė 

per kuprą nuodėguliu, o snapas nuo ugnies paliko raudonas. 

Sako gandrinės buvo naujų metų pradžia akmens amžiuje. Galbūt. Bet 

kad gerą žinią apie šilumą neša, tai tikrai; 

 

Kviečiu paklausyti "Čiulba ulba" muzikinę pasaką apie Gandrą: 

https://youtu.be/e24Nm8Xm09s  

 

Tikiu, kad viskas bus gerai ir mes vėl greitai pasimatysime. O nuotaikai 

pakelti kviečiu pasiklausyti Vaido Baumilos ir Sofijos Vasilevskytės 

dainos: https://www.facebook.com/watch/?v=2465831743667809  

https://youtu.be/AbhWikpck0o
https://youtu.be/e24Nm8Xm09s
https://www.facebook.com/watch/?v=2465831743667809


 

Taip pat nuotaikai pakelti kviečiu pasižiūrėti, kaip muzikuoti gali ne tik 

žmonės, bet ir jūsų augintiniai: 

https://www.facebook.com/watch/?v=535833650470494 

 

Kviečiu filmuoti, fotografuoti ir siųsti akimirkas bei linkėjimus mums.  

 
Labai jūsų pasiilgau. Būkime visi sveiki, džiaukimės bundančia gamta ir 

tikiuosi, kad greitai pasimatysime! 

 

Jūsų meninio ugdymo mokytoja, 

Diana 

https://www.facebook.com/watch/?v=535833650470494

